
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 004/2020/SMS

Institui as medidas sanitárias complementares e
obrigatórias para o enfrentamento da
Emergência em Saúde Pública, decorrente do
novo Coronavírus no âmbito do setor de
eventose ensino e regulamenta o Decreto
Municipal nº 066/2020.

 
O Secretário Municipal de Saúde no uso da atribuição que lhe
confere e Portaria Municipal nº 201, de 13 de março de 2020, a
qual cria o Comitê Municipal para enfrentamento da
emergência de saúde pública em decorrência da Infecção
Humana pelo COVID-19.
 
CONSIDERANDO a edição do Decreto Municipal nº 057, de
27 de agosto de 2020, que dispõe sobre medidas restritivas a
atividades e serviços para o enfrentamento da emergência em
saúde pública decorrente do novo Coronavírus, e dá outras
providências;
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº5.692, de 18 de
setembro de 2020 que promove alterações no Decreto nº 4.230,
de 16 de março de 2020;
 
CONSIDERANDO a Resolução SESA/PR nº1173, de 28 de
setembro de 2020 que estabelece de forma excepcionalíssima o
retorno das atividades letivas de cursos técnicos e superiores da
saúde ante a emergência de saúde pública decorrente da
pandemia de COVID-19;
 
CONSIDERANDO que as medidas restritivas poderão ser
revistas a qualquer tempo, com base na situação
epidemiológica do Município de Colombo em relação aos
casos do novo Coronavírus (COVID-19), segundo as
orientações do Comitê Municipal para o enfrentamento da
emergência de saúde pública em decorrência da infecção
humana pela COVID-19, conforme Portaria nº 201 de 13 de
março de 2020.
 
RESOLVE:
 
CAPÍTULO I
MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CUIDADOS GERAIS A
SEREM ADOTADOS NOS ESTABELECIMENTOS DE
EVENTOS E CASA DE FESTAS
 
Art. 1º.Ficam estabelecidas as diretrizes e medidas sanitárias a
serem adotadas por estabelecimentos do ramo de atividade de
eventos e casa de festas na vigência da declaração da pandemia
da Covid-19, visando à prevenção, ao controle e à mitigação da
transmissão da COVID-19 na retomada segura das atividades
ecônomicas.
 
Art. 2º. Todos os estabelecimentos do ramo de atividade de
eventos do município deverão adotar as seguintes medidas:
 
I- Uso obrigatório de máscaras faciais por todos os convidados
e colaboradores em todas as áreas do local, exceto quando o
convidado estiver consumindo alimentos;
II- Fornecer a todos os convidados e colaboradores álcool 70%
em pontos estratégicos do estabelecimento, bem como



lavatórios com água, sabão e toalhas de papel para higienização
das mãos;
III- Instalar tapetes com produto sanitizante nas entradas para a
limpeza dos calçados;
IV- Aferir a temperatura corporal na entrada do
estabelecimento, mediante a utilização de termômetro
infravermelho, restringindo a entrada de convidados e
colaboradores que apresentarem estado febril ( 37,8 °C);
V- Desativar das áreas de convivência infantil como espaço
Kids, playground, brinquedoteca e demais atividades coletivas;
VI- Manter fechadas e não realizar atrações com interações
entre os convidados, as quais não propiciem condições para
manutenção do distanciamento social (ex. cabines de fotos,
jogar buquê da noiva, etc.);
VII- Intensificar a limpeza e a desinfecção adequada de todos
os ambientes internos e externos, sanitários, assim como
superfícies expostas (mesas, balcões, maçanetas, corrimãos,
interruptores, entre outros) utilizando produtos devidamente
registrados na ANVISA e seguidas as instruções do rótulo para
a concentração, diluição, método de aplicação e tempo de
contato, bem como os equipamentos de proteção individual
necessários para sua utilização;
VIII- Obrigatório manter o distanciamento de, no mínimo,
1,5m (um metro e meio) entre os convidados e colaboradores,
com a readequação dos equipamentos e móveis instalados no
interior do estabelecimento;
IX- Limitar a ocupação das mesas por membros do mesmo
núcleo familiar;
X- Manter o controle de acesso e demarcações no piso com
distanciamento de no mínimo 1,5m (um metro e meio) entre as
pessoas nos banheiros que devem estar providos de sabonete
líquido, toalha de papel e álcool 70%;
XI- Manter o controle de acesso entre os ambientes do evento,
a fim de evitar a aglomeração e o cruzamento no fluxo de
pessoas, preferencialmente com portas distintas de entrada e
saída;
XII- Deve-se priorizar a ventilação natural sempre que
possível. Para aqueles estabelecimentos que possuam
exclusivamente ar condicionado, os sistemas devem dispor de
Planos de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, que
devem ser mantidos atualizados e sob responsabilidade de um
profissional habilitado, adotando estratégias que garantam
maior renovação do ar e maior frequência na limpeza dos
componentes.
 
Art. 3º. O horário de funcionamento do estabelecimento fica
limitado até às 23 (vinte e três) horas, sendo que o evento pode
ter a duração de até 6 (seis) horas;
 
Art. 4º. Fica limitado no máximo a 50% (cinquenta por cento)
o número de participantes, compreendendo convidados e
colaboradores, da capacidade de ocupação liberada pelo Alvará
de vistoria do Corpo de Bombeiros, respeitando o protocolo de
distanciamento social e etiqueta respiratória;
Parágrafo único À ocupação do local não poderá gerar
aglomerações entre participantes, compreendendo convidados e
colaboradores.
 
Art. 5º. Fica proibida a liberação das pistas de dança, exceto
para apresentação individualizada com membros do mesmo
núcleo familiar.
 
Art. 6º. O fornecimento de alimentação durante a realização do
evento deve seguir o disposto na Resolução Municipal
003/2020/SMS;



 
Art. 7º Fica estabelecida a obrigatoriedade de manter
arquivada uma lista completa por evento com nome completo e
telefone de todos os convidados e colaboradores, para fins de
rastreamento/monitoramento dos presentes.
 
CAPÍTULO II
MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CUIDADOS GERAIS A
SEREM ADOTADOS NAS ESCOLAS DE IDIOMAS,
CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES DA
ÁREA DE SAÚDE, CURSOS UNIVERSITÁRIOS DA
ÁREA DE SAÚDE, EM SEUS ÚLTIMOS DOIS ANOS, DE
CARÁTER PÚBLICO OU PRIVADO, CURSOS DE PÓS-
GRADUAÇÃO DE TODAS AS ÁREAS DO
CONHECIMENTO
 
Art. 8º As escolas de idiomas, cursos técnicos e
profissionalizantes da área da saúde, cursos universitários da
área da saúde, em seus últimos dois anos, de caráter público ou
privado, cursos de pós-graduação de todas as áreas do
conhecimento que retomarem o regime presencial de aulas
deverão obrigatoriamente adotar as seguintes medidas:
I- Uso obrigatório de máscaras faciais para os funcionários e
alunos durante todo o tempo;
II- Disponibilizar álcool 70% em pontos estratégicos do
estabelecimento (pontos de acesso, de saída, nas áreas de uso
comum, salas de aula, etc.), bem como lavatórios com água,
sabão e toalhas de papel para higienização das mãos;
III - Devem-se priorizar as atividades que possam ser mantidas
de forma remota através de ensino à distância, em especial às
aulas teóricas;
IV- Todos os ambientes de atendimento deverão dispor de
ventilação natural sendo vedado o atendimento em locais sem
ventilação;
V- Dispor de estrutura para manter o distanciamento de 1,5
metros (um metro e meio) de raio entre todos os frequentadores
do ambiente educacional, compreendendo alunos,
trabalhadores ou outros, em todas as suas áreas;
VI- Não realizar atividades com contato físico entre as pessoas;
VII- Não realizar o compartilhamento de objetos;
VIII- Realizar o controle de presença, de modo que mantenha
em seu arquivo este documento, podendo ser solicitado a
qualquer momento pelas autoridades fiscalizadoras;
IX- Fica vedado o uso dos dispensadores de água dos
bebedouros que exigem aproximação da boca. É permitido
somente o uso de dispensadores de água para abastecimento de
copos ou garrafas de uso individual;
X- Disponibilizar material informativo e orientações com
relação ao uso adequado de máscaras de proteção,
distanciamento social, higienização das mãos e etiqueta da
tosse;
XI- Os alunos não poderão permanecer no local fora do horário
das aulas, não sendo permitida a presença de acompanhantes;
XII- Refeitórios e cantinas devem garantir distanciamento de
1,5 metros nas filas, proibir aglomeração nos balcões,
utilizando sinalização no piso e cumprir o determinado na
Resolução Municipal 003/2020/SMS;
XIII- Intensificar a limpeza e a desinfecção adequada de todos
os ambientes internos e externos, sanitários, assim como
superfícies expostas (mesas, balcões, maçanetas, corrimãos,
interruptores, entre outros) utilizando produtos devidamente
registrados na ANVISA e seguidas as instruções do rótulo para
a concentração, diluição, método de aplicação e tempo de
contato, bem como os equipamentos de proteção individual
necessários para sua utilização;



XIV- Os instrumentos e equipamentos utilizados devem ser
higienizados a cada troca de aluno;
XV- Caso estejam disponíveis em sala de aula equipamentos de
informática como computadores, notebooks, ou similares, as
partes onde há contato direto com os usuários, como teclados,
mouses, touchscreens, touchpads, ou mouse pads, devem ser
higienizados após a utilização de cada usuário com álcool 70%
ou preparações antissépticas com utilização de produtos
compatíveis com as recomendações dos seus fabricantes. Caso
seja utilizado plástico filme nestes aparelhos ou equipamentos,
o mesmo deve ser substituído a cada troca de aluno;
XVI- Todos os procedimentos e orientações devem estar
disponíveis aos colaboradores por escrito e com comprovação
de treinamento para apresentação à fiscalização sempre que
solicitado;
XVII- Caso suspeito com Síndrome Gripal: indivíduo com
quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou
febre, mesmo que relatada, acompanhada de tosse ou dor de
garganta ou coriza ou dificuldade respiratória: afastar a pessoa
imediatamente e encaminhar para um serviço de saúde e
atender as recomendações da Resolução SESA/PR
nº1173/2020;
 
Art. 9º O horário de funcionamento fica estabelecido das 07h
às 22h de segunda a sábado.
 
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
 
Art. 10 O descumprimento das medidas complementares e
sanitárias acarretará a responsabilização administrativa, civil e
penal dos infratores, nos termos da Portaria Interministerial nº
05, de 17 de março de 2020, do Ministério da Justiça,
Segurança Pública e do Ministério da Saúde, artigo 7º do
Decreto Municipal nº 015, de 23 de março de 2020, sujeitando
o infrator à cassação dos documentos de licenciamento para
funcionamento, em conformidade com o Código de Posturas, a
Lei Municipal nº 876, de 12 de dezembro de 2004 e Código
Sanitário nº 13.331/2001 e Decreto nº 5.711/2002.
 
§ 1º Sem prejuízo das disposições do caput, o descumprimento
das medidas de prevenção do contágio expedidas pelas
legislações e normativas vigentes implica na responsabilização
civil, pessoal do responsável pelo estabelecimento em caso de
danos causados em decorrência de eventual contágio pelo
COVID-19 dos usuários/clientes, estando sujeitos às medidas
judiciais cabíveis;
 
§ 2º Os estabelecimentos que não cumprirem as determinações
contidas desta Resolução, estarão sujeitos a cassação do seu
alvará de funcionamento pelo período que durar a pandemia.
 
Art. 11 Os casos omissos e as situações especiais serão
analisados pelo Comitê Municipal para o enfrentamento da
emergência de saúde pública em decorrência da infecção
humana pela COVID-19, conforme Portaria nº 201 de 13 de
março de 2020.
 
Art.12 As medidas previstas nesta Portaria poderão ser
reavaliadas a qualquer tempo.
 
Art. 13 Ficam revogadas as disposições em contrário.
 
Colombo, 30 de setembro de 2020.
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